Třebíč 2006

aneb tančení k Mezinárodnímu dni tance
21. - 23. 4. 2006
„K tomu, abys tančil, nepotřebuješ NIC, Nic
než tělo a prostor. Zavři oči, poslouchej ticho
a vytvoř život ve světe barev a čistých tónů…“

PERNULA
ATELIÉR SCÉNICKÉHO
TANCE

Pátek

Jsme na začátku…, od 10h, ateliér Pernuly, Dukovanská, Třebíč

Pernula a Denní stacionář pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením Úsměv – začátek nové
cesty za tancem, štěstím a nadějí…
Pozor křehké – prosíme nerušit!

Tanečně – povídavý večer aneb někdo tančí, jiný kváčí
- od 20h, čajovna KG Třebíč

Přijte si s námi vypít šálek voňavého čaje a poslechněte si povídání o tanci, divadle, tanečnících
a prostředí, kde vznikají díla scénického charakteru…

Sobota

Pro Vaše zvídavé oči zatančíme a třeba Vás i něco naučíme!

Výtvarné, hudební, dramatické, taneční a jinak vesele tvůrčí dílny
Taneční seminář, 10- 12h a 14-16h, taneční sál divadla Pasáž

Odměna pro zúčastněné tanečníky. Intenzívní taneční seminář za přítomnosti múz.

Barevné tančení, 10 – 12h a 14 – 16h, ateliér Pernuly, Dukovanská, Třebíč
Zapojte se do vesele tvůrčí dílny, ve které si vyzkoušíte prolínání pohybu a výtvarna:
fantazie, vizualizace, improvizace, tvorba…

Pohyb pro fotografy, Židovská čtvr Třebíč, od 18:30h

Naše tělo a stíny v ulicích, náš pohyb a starobylá architektura…Jak se tančí v ulicích?
Jak pohyb vidí fotografové? Vykročte s námi do ulic a roztančete se pozorováním dialogu
tance a šerosvitu.

Neděle

Večerní představení Ateliéru scénického tance OS Pernula a jejich hostů
Tanec a divadlo. Barvy a světla. Momentky a fotografové. Zvuk a ticho.
Taneční příběh začíná…
Od 17h, divadlo Pasáž
Doprovodná akce představení:
Výstava fotograﬁí o průběhu projektu Nejen tanec pro
tanečníky, ale i tanečníci pro tanec: příprava autorských
choreograﬁí, propagace představení a dokumentace
o tom, co musí mladý člověk zvládnout, aby mohl
svým uměním oslovit diváka

Tančíme tak, jak nás pocit vede
Posloucháme naše tělo
Rozezníváme fantazii
Předáváme Vám své vnitřní tóny
Tančíme pro Vás i pro radost
Roztančete se s námi!

Festival proběhne v rámci projektu „Nejen tanec
pro tanečníky, ale i tanečníci pro tanec“
Festival proběhne za ﬁnanční podpory MKČR.

SPONZOŘI:
�������
������������

Ing. Zdeněk Havelka
inženýrská činnost, odhady nemovitostí

Šafaříkova 12, 674 01 Třebíč
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Taneční seminář, 10 – 12h a 14 – 16h, taneční sál divadla Pasáž
Odměna pro zúčastněné tanečníky. Intenzívní taneční seminář za přítomnosti múz.

Barevné tančení, 10 – 12h a 14 – 16h, ateliér Pernuly, Dukovanská, Třebíč
Zapojte se do vesele tvůrčí dílny, ve které si vyzkoušíte prolínání pohybu a výtvarna:
fantazie, vizualizace, improvizace, tvorba…

Pohyb pro fotografy, Židovská čtvr Třebíč, od 18:30h
Naše tělo a stíny v ulicích, náš pohyb a starobylá architektura…Jak se tančí v ulicích?
Jak pohyb vidí fotografové? Vykročte s námi do ulic a roztančete se pozorováním dialogu
tance a šerosvitu.
Tančíme tak, jak nás pocit vede
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Tančíme pro Vás i pro radost
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Neděle 23. 4. 2006
Večerní představení Ateliéru scénického tance OS Pernula a jejich hostů:
GEN ZUŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, ZUŠ CHARBULOVA, BRNO - FIM a FÁRUM
ZUŠ TŘEBÍČ, pobočka OKŘÍŠKY, Taji Jihlava, CQ2 Praha
Tanec a divadlo. Barvy a světla. Momentky a fotografové.
Zvuk a ticho. Taneční příběh začíná...

Doprovodná akce představení:
Výstava fotograﬁí o průběhu projektu Nejen tanec pro tanečníky, ale i tanečníci pro tanec:
příprava autorských choreograﬁí, propagace představení a dokumentace o tom, co musí
mladý tanečník zvládnout, aby mohl svým uměním oslovit diváka

Tančíme tak, jak nás pocit vede
Posloucháme naše tělo
Rozezníváme fantazii
Předáváme Vám své vnitřní tóny
Tančíme pro Vás i pro radost
Roztančete se s námi!

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Festival proběhne v rámci projektu „Nejen tanec
pro tanečníky, ale i tanečníci pro tanec“
Festival proběhne za ﬁnanční podpory MKČR.
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